


DESPRE ASOCIAŢIA AUTISM  
EUROPA

Asociaţia este acreditată și licențiată de către Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale, seria LF, nr.0000181/25.05.2022. AAE
figurează în Registrul Entităților de Cult cu nr. 99751661. CUI
23395040.

Centrul de Resurse și Referință în Autism Micul Prinț a fost înființat
în 2008 pentru a suplini lipsa totală de specialiști și servicii de
recuperare pentru copiii cu tulburări de neurodezvoltare din Bistrița-
Năsăud și județele învecinate.

Am început prin a amenaja o sală degradată, cu pământ pe jos, pusă
la dispoziție de autoritățile locale în urma presiunilor făcute de
familiile copiilor cu TSA.

Datorită cererii uriașe pentru servicii de terapie am fost obligați moral
să ne extindem, astfel încât, azi, beneficiază zilnic de terapie de
recuperare individuală și de grup de calitate circa 60 de copii,
adolescenți și tineri.

Renovarea, amenajarea și dotarea centrului s-au realizat exclusiv de
părinți, terapeuți și puținele donații pe care am reușit cu mare
greutate să le obținem.

Oferim terapii validate științific: evaluare și psihodiagnostic, terapie
comportamentală, psihoterapie CBT, terapie de integrare senzorială,
terapie prin joc, art terapie, kinetoterapie, terapie ocupațională,
terapie de grup pentru dezvoltarea abilităților sociale și profesionale,
consiliere psihologică, servicii de integrare socio-școlară.

MISIUNE
Misiunea noastră este atât să ajutăm
copiii și tinerii speciali să își atingă
potențialul maxim prin terapie, dar și să
convingem comunitatea că e absolut
necesar să ne dăm mâna și să ne
întâlnim la mijloc!
Auzim mereu: trebuie să te schimbi
pentru a te integra în sistem! Dar cum
ar fi să schimbați voi sistemul pentru ca
noi să ne găsim locul în el?
Nu doar oamenii atipici trebuie să se
integreze într-o societate disfuncțională
și intolerantă, ci și societatea trebuie să
se adapteze astfel încât să devină
suportivă
și funcțională pentru fiecare dintre noi.
Pentru persoanele neurodiverse, viața
prezintă o serie de provocări și
bariere,eforturi uriașe pentru a înțelege
și a se integra într-o lume intolerantă și
uneori ostilă și muncă enormă pentru a
demonstra că sunt valoroase.
Noi vrem să vă convingem, pe fiecare
dintre voi, că fiecărui copil sau adult
trebuie să i se ofere acces la o viață
care merită, posibilitatea de a-și găsi un
sens
și un loc sub soare, indiferent de
particularitățile neuropsihologice.
Tu ce ai alege?
Să fii închis în casă sau într-un spital,
să fii asistat social, respins și perceput
ca o povară pentru tot restul vieții? Sau
să fii acceptat, respectat și susținut
astfel
încât să poți contribui prin cunoștințele
și abilitățile tale la crearea unei lumi mai
bune și mai tolerante?

 180 de beneficiari direcţi (copii, tineri, 
adulți cu tulburări din spectrul autist și
familile acestora. 

 Peste 3000 de beneficiari indirecţi
(cadre didactice, specialiști, autorități
publice, comunitate)

 Lobby legislativ – 15.000 beneficiari.



Servicii

• Evaluare psihologică complexă
• Terapia ABA (Applied Behavioral Analysis)

bazată pe strategii pozitive, cu terapeuţi 
acreditaţi internaţional

• Logopedie
• Kinetoterapie
• Consiliere psihologică
• Psihoterapie
• Aquaterapie
• Art terapie
• Terapie de integrare senzorială
• Intervenţie terapeutică prin muzică
• Consilierea familiei şi a cadrelor didactice  care 

lucrează cu copiii cu TSA

Programe  
gratuite

• Reevaluare psihologică complexă
• Aquaterapie (sponsorizat de Casa  

Ema)
• Consilierea familiei şi a cadrelor

didactice care lucrează cu copiii cu TSA

• Revista de Autism www.revistadeautism.ro

• Meloterapie
• Art terapie
• Grup de abilități de viață independentă 

pentru tineri
• Cursuri de formare pentru părinți
• Cursuri de formare pentru terapeuți
• Cursuri de formare pentru cadre 

didactice
• Cursuri de formare pentru însoțitori 

școlari
• Cursuri de formare pentru forțele de 

ordine
• Campanii de conştientizare încomunitate



Copiii și tinerii 
din cadrul 
centrului 
nostru au 
beneficiat de:

• 13.287 ore de terapie de 
recuperare

• 1642 ore de logopedie
• 250 de evaluări psihologice
• 100 de planuri de intervenție 

personalizate
• Intervenții școlare și în 

comunitate - 600
• Servicii sociale 630
• Ajutor refugiați Ukraina
• Consiliere familie 454
• Alte servicii 6802022



PROIECTE 2022
Curs de formare TSA pentru părinți și însoțitori

Terapie psihologică de recuperare si consiliere socio-scolară pentru copii, părinți și cadre didactice



PROIECTE 2022
 Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului – ”Diferit, nu inferior” – evenimente publice de 

awareness



PROIECTE 2022

Proiectul - Neurodiversitate și Creativitate – intersecții culturale” – Proiect finanțat de AFCN, în parteneriat cu 
Centrul Cultural Municipal Bistrița, Spitalul Județean Bistrița, secția Psihiatrie.

ATELIERE DE PICTURĂ LA MICUL PRINȚ ȘI SECȚIA DE PSIHIATRIE A SJUB



PROIECTE 2022

Proiectul - Neurodiversitate și Creativitate – intersecții culturale” – Proiect finanțat de AFCN, în parteneriat cu 
Centrul Cultural Municipal Bistrița, Spitalul Județean Bistrița, secția Psihiatrie.

Expoziția: „NU sunt un diagnostic”. 
Lucrările pacienților internați în Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean și picturile-umbrele realizate de copiii

care frecventează Centrul Micul Prinț ne dezvăluie lumea uimitoare pe care o percep ei. Pe alocuri
contorsionată, strepezită de spaime, dar și speranță…
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PROIECTE 2022
Proiectul - Neurodiversitate și Creativitate – intersecții culturale” – Proiect finanțat de AFCN, în parteneriat
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CONCERT DE PIAN EDUARD KUNZ, EDUARD DRAGU SĂLĂGEAN



PROIECTE 2022
Targul de Craciun Bistrița –produsele confecționate de copii si impreuna cu copiii.



PROIECTE 2022

PREMIERĂ NAȚIONALĂ – SIMULATORUL DE AUTISM 3D

De multe ori noi, părinții și terapeuții, ne întrebăm ”oare ce o fi în mintea lui”, ”oare de ce nu e atent la mine”, ”oare
ce l-a deranjat”, ”de ce plânge”, ”de ce râde”, ”de ce îi place să își treacă degetele pe toate balustradele” și multe
alte întrebări fără răspuns. Simulatorul de Autism, în premieră la Bistrița, îți arată lumea așa cum este ea
experimentată prin ochii unei persoane cu autism.



PROIECTE 2022

MOȘ CRĂCIUN, EȘTI CEL MAI BUN!



PROIECTE 2022

GRUP ABILITĂȚI DE VIAȚĂ PENTRU TINERI



PROIECTE 2022

GRUP TERAPIE PRIN MUZICĂ



Mersul la dentist poate fi o experienţă foarte stresantă pentru orice copil şi chiar pentru unii adulţi. Pentru
copiii cu o tulburare din spectrul autist (TSA), această experienţă poate fi încă şi mai traumatizantă. Noutatea
mediului, zgomotele noi, luminile puternice, atingerile fizice le pot induce acestora o stare de nervozitate,
apărând simultan comportamente de nesupunere sau evitare.
Centrul de Resurse și Referință în Autism „Micul Prinț” Bistrița derulează în parteneriat cu Colegiul Medicilor
Dentiști un program gratuit de desensibilizare stomatologică care are scopul de a desensibiliza beneficiarii cu
tulburări din spectrul autist și a-i familiariza cu manevrele specifice intervențiilor stomatologice.
Programul se bazează pe principiile terapiei comportamentale și este extrem de necesar dat fiind că majoritatea
copiilor cu dizabilități în general și autism în special nu au acces la servicii stomatologice gratuite și ajung
deseori în situația de a li se extrage sub anestezie totală, la vârste fragede, mulți dinți care ar fi putut fi salvați
dacă aceștia ar fi învățat să colaboreze la timp.
Programul derulat de AAE are la bază un curs de intervenții la persoane cu dizabilități conceput de psiholog
Ana Dragu în 2015 pentru medicii stomatologi și terapeuți.

Program de desensibilizare şi intervenţii  
stomatologice în parteneriat cu Cabinet 

Stomatologic Vlașin Victoria



Sponsorii și prietenii noștri de la Jysk România ne-au
vizitat și pentru că absolut toată mobila noastră era veche
și provenită din donații au decis să schimbe tot mobilierul
pentru a crea o atmosferă minunată pentru copiii, părinții și
terapeuții care muncesc zi lumină în centrul de autism.
Când am început noi să punem bazele Micului Prinț sălile
aveau pământ pe jos, mobila era veche și degradată, cu ce
a adus fiecare de acasă. Ne-am adaptat la orice condiții și
alături de noi și copiii, cu speranța că într-o zi vom lucra în
condiții decente. Suntem foarte bucuroși că rezultatele sunt
de catalog. Mulțumim Iraida Paiuc, Alex Bratu și întregii
echipe JYSK Romania.

JYSK ROMÂNIA ÎN CASA MICULUI PRINȚ



Campania SMS 2 Euro “Sunt prietenul unui copil 
cu autism”

Începând din anul 2018 a început campania “Sunt prietenul unui copil cu autism” prin trimiterea cuvântului TERAPIE la
numărul 8844 și donarea a 2 Euro.
Scopul acestei campanii constă în oferirea de servicii de terapie de recuperare gratuită pentru un număr cât mai mare de
copii și tineri cu autism, în vederea creșterii gradului de integrare a preşcolarilor şi elevilor diagnosticați cu tulburări de
spectru autist în învăţământul de masă.
Campania se va atunci când rămân mai putin de 200 de donatori care nu s-au dezabonat sau când campania a trecut de a
doua lună de desfăsurare și are sub 200 de donatori. Numărul de donatori abonați în prezent este 437 .



Această revistă este cadoul Centrului de Resurse şi Referinţă în Autism „Micul Prinţ“ Bistriţa, de 2 aprilie –
Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului – pentru părinţii de pretutindeni. În 2 aprilie, la nivel mondial se
sărbătoreşte Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului. Vrem să fie un ghid, dar şi o demonstraţie a faptului
că diferit poate însemna foarte, foarte frumos.

REVISTA DE AUTISM
PRIMA REVISTĂ DESPRE AUTISM  

DIN ROMÂNIA

www.revistadeautism.ro



Centrul de Resurse şi Referinţă în Autism “Micul Prinţ” are în
pregătire foarte multe acţiuni, iar singurele surse de venituri
pentru ‘’Micul Prinţ’’ sunt sponsorizările părinţilor, donaţiile
unor prieteni fideli care ne cunosc activitatea şi declaraţiile
de impozit care permit tuturor categoriilor de contribuabili să
direcţioneze o parte din impozitul pe venit.
Fiecare gând contează şi fiecare formular completat se reflectă
în activitatea noastră de zi cu zi şi ne permite să ajutăm mai
mulţi copii. Puteţi sprijini activitatea “Micului Prinţ’’
completând Formularul 230, veţi dona astfel 2% din
impozitul pe venit care, în absenţa unei opţiuni de
direcţionare ,ajunge la bugetul de stat.

Cum ne poți ajuta?

• PRIN SMS LA 8844 - Trimite cuvântul TERAPIE
pentru o donație recurentă în valoare de 2 € lunar

• PRIN DONAȚII CU CARDUL

• PRIN CONTRACTE DE SPONSORIZARE

• DIRECȚIONÂND 3,5% DIN IMPOZITUL PE
VENIT
Puteți sprijini activitatea Asociației prin descărcarea și
completarea formularului 200 (pentru persoane juridice) sau
230 (pentru persoane fizice). Astfel direcționați 3,5% din
impozit către centru.

• 20% DIN IMPOZITUL PE PROFIT

Orice agent economic care are profit poate alege ca o parte
din impozitul pe profit datorat statului să fie direcţionat către
un ONG acreditat și licențiat în livrarea de servicii sociale.
Încheiaţi un contract de sponsorizare cu o asociatie şi vă
deduceţi 20% din impozitul pe profit datorat statului, în
limita a 3% din cifra de afaceri a companiei. (art. 25 alin. 4,
lit. i din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal).

Donează

DONAŢIE PRIN PAYPAL
Folosește butonul DONEAZĂ din stînga paginii

https://www.centruldeautism.ro/doneaza/ și donează în
contul nostru de PayPal.
https://www.paypal.com/donate/?token=t5fMTMVKIY5qbEV
d0_MDED0dlI60yZBALtdoPF4rF1HbySMrowLmYXETkEU1
bgq7l2UFaW&country.x=RO&locale.x=RO

SPONSORIZARE ÎN PRODUSE
În cazul unei sponsorizări constând în bunuri materiale, acestea
vor fi evaluate, prin actul juridic încheiat, la valoarea lor reală
în momentul predării către beneficiar.

DONAȚII PRIN PAYU

www.centruldeautism.ro

Conturi deschise la MARFIN BANK:
cont lei: RO61 EGNA 1010 0000 0062 0572
cont euro: RO23 EGNA 1010 0000 0074 1148



RAPORT FINANCIAR PENTRU ANUL 2022
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SERVICII
Terapie Logopedie Meloterapie Grup tineri

Servicii sociale Consiliere familie Alte servicii



Copiii și tinerii 
din cadrul 
centrului 
nostru au 
beneficiat de:

• 13.287 ore de terapie de 
recuperare

• 1642 ore de logopedie
• 250 de evaluări psihologice
• 100 de planuri de intervenție 

personalizate
• Intervenții școlare și în 

comunitate - 600
• Servicii sociale 630
• Ajutor refugiați Ukraina
• Consiliere familie 454
• Alte servicii 6802022



PROIECTELE NOASTRE

2008

 Seminar gratuit pentru părinţi şi specialiştii din unităţile de învăţământ şi medicale din Bistriţa-
Năsăud susţinut de specialişti din Germania 

 Înființarea, renovarea și dotarea unei camere de terapie

2009 
 Curs de formarea de terapeuţi, acreditaţi de Colegiul Psihologilor din România

 Co-organizare Congres Internațional de Autism - Bistrița

 Editarea unei broşuri tematice distribuită medicilor de familie din Bistriţa-Năsăud, precum şi în
grădiniţe şi instituţii

 Reabilitarea şi extinderea Centrului de Resurse şi Referinţă în Autism Micul Prinţ Bistriţa

 Educaţie pentru Autism - seminarii cu tema „Integrarea copilului autist în unităţile de învăţămînt
preşcolar de masă în fiecare grădiniţă cu personalitate juridică din municipiul Bistriţa;

2010
 Curs: „Tulburări de perceţie senzorială la persoanele cu autism şi tehnici de integrare

senzorială prin joc

 Terapie psihologică de recuperare si consiliere socio-scolară pentru copii, părinți și cadre 
didactice

 Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului - evenimente publice de conștientizare a 
neurodiversității

 Lobby legislativ

2011
 Grup de suport social pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist şi tulburări conexe

 Curs – Intervenţii cognitiv comportamentale – aplicaţii la copiii cu tulburări din spectrul autist

 Terapie psihologică de recuperare si consiliere socio-scolară pentru copii, părinți și cadre 
didactice

 Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului - evenimente publice de conștientizare a 
neurodiversității

2012
 Sală de documentare/bibliotecă pentru familiile copiilor cu TSA şi alte tulburări de dezvoltare

 Premiile antidiscriminare pentru cadre didactice – Ediţia 1

 copii, părinți și cadre didactice

 Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului - evenimente publice de conștientizare a 
neurodiversității

 Terapie psihologică de recuperare si consiliere socio-scolară pentru copii, părinți și cadre 
didactice



PROIECTELE NOASTRE

2013
 Editarea şi lansarea revistei naţionale 2 Elefanţi – o revistă despre autism în 2000 de 

exemplare gratuite şi a site-ului https://www.revistadeautism.ro/ 

 Premiile antidiscriminare pentru cadre didactice – Ediţia 2

 Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului - evenimente publice de conștientizare a 
neurodiversității

 Terapie psihologică de recuperare si consiliere socio-scolară pentru copii, părinți și cadre 
didactice

 Proiectul – Servicii gratuite de kinetoterapie şi stimulare multisenzorială pentru copii cu tulburări
din spectrul autist, programul este susţinut în prezent din resurse proprii;

 Lobby legislativ

2014
 Premiile antidiscriminare pentru cadre didactice – Ediţia 2

 Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului - evenimente publice de conștientizare a 
neurodiversității

 Terapie psihologică de recuperare si consiliere socio-scolară pentru copii, părinți și cadre 
didactice

 Program de depistare TSA în grădinițe și școli

2015
 Proiect aquaterapie in parteneriat cu Casa Ema;

 Proiect de terapie ecvestră în parteneriat cu Caii Lupilor Șieu Sfântu

 Terapie psihologică de recuperare si consiliere socio-scolară pentru copii, părinți și cadre 
didactice

 Program gratuit de desensibilizare stomatologică în parteneriat Colegiul Medicilor Dentişti
Bistriţa, SJUB;

 NEUROLIMPICS – concurs şcolar pe tema neurodiversităţii

 Premiile antidiscriminare pentru cadre didactice – Ediţia 3

 Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului - evenimente publice de conștientizare a 
neurodiversității

 Terapie psihologică de recuperare si consiliere socio-scolară pentru copii, părinți și cadre 
didactice

 Dezvoltare de strategii si politici pentru a acorda sanse egale copiilor aparţinând grupurilor
vulnerabile - Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI de Granturile
SEE 2009-2014 



PROIECTELE NOASTRE

2016
 Proiect aquaterapie in parteneriat cu Casa Ema;

 Proiect de terapie ecvestră în parteneriat cu Caii Lupilor Șieu Sfântu

 Terapie psihologică de recuperare si consiliere socio-scolară pentru copii, părinți și cadre 
didactice

 Program gratuit de desensibilizare stomatologică în parteneriat Colegiul Medicilor Dentişti
Bistriţa, SJUB;

 NEUROLIMPICS – concurs şcolar pe tema neurodiversităţii

 Premiile antidiscriminare pentru cadre didactice – Ediţia 3

 Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului - evenimente publice de conștientizare a 
neurodiversității

 Terapie psihologică de recuperare si consiliere socio-scolară pentru copii, părinți și cadre 
didactice

 Dezvoltare de strategii si politici pentru a acorda sanse egale copiilor aparţinând grupurilor
vulnerabile - Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI de Granturile
SEE 2009-2014 

2017
 Program gratuit de logopedie – Sponsorizat de Club Lions Bistriţa

 Program gratuit de terapie prin muzică – Sponsor Alces;

 Curs gratuit pentru facilitatorii şcolari ai copiilor cu tulburări din spectrul autist din învăţământul
de masă;

 Curs gratuit de Management comportamental şi programe antibullying în şcoală

 NEUROLIMPICS, ediția II – concurs şcolar pe tema neurodiversităţii

 Premiile antidiscriminare pentru cadre didactice – Ediţia 4

 Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului - evenimente publice de conștientizare a 
neurodiversității

 Terapie psihologică de recuperare si consiliere socio-scolară pentru copii, părinți și cadre 
didactice

2018 
 Proiect gratuit - Şi eu vreau la dentist! – în parteneriat cu Colegiul Medicilor Dentişti şi Spitalul

Judeţean de Urgenţă Bistriţa;

 ”Revoluția copiilor” – dreptul la terapie și servicii sociale – Petitie care a adunat 15.000 de 
semnături și a dus la modificări legislative importante

 Curs gratuit de terapie comportamentală pentru părinți ”Terapia de acasă”;



PROIECTELE NOASTRE

 Grup gratuit de terapie prin artă, în parteneriat cu Shevalet;

 Dotarea cu echipament sportiv a Centrului de Reurse și Referință în Autism ”Micul Prinț” 
Bistrița;

 Proiect reabilitare și dotare sediu nou

 Caietul Alexandrei – auxiliar școlar cu fișe de lucru pentru copii cu cerințe educative speciale. 

 Analiză de nevoi pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist din județul Bistrița-Năsăud

 Indicele incluziunii școlare în Municipiul Bistrița – Studiu privind promovarea educării și a 
participării tuturor copiilor la învățământul de masă. 

 Brosura – Kit de supravietuire pentru familiile persoanelor diagnosticate cu autism;

 NEUROLIMPICS, ediția III – concurs şcolar pe tema neurodiversităţii

 Premiile antidiscriminare pentru cadre didactice – Ediţia 5

 Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului - evenimente publice de conștientizare a 
neurodiversității

 Terapie psihologică de recuperare si consiliere socio-scolară pentru copii, părinți și cadre 
didactice

2019
 Proiectul ”Start pentru viaţă”, servicii de kinetoterapie si logopedie gratuită, 

 Proiect: ”Specialiști pregătiți, copiii recuperați”, Cursuri de formare în terapia comportamentală
pentru specialiști, părinți și facilitatori școlari

 Servicii psihosociale pentru copii aflați în situații de risc

 „Abilităţi de viaţă pentru copii şi tineri cu tulburări de dezvoltare 7-21 ani”

 Servicii de consiliere și formare a personalului didactic care lucrează cu copii cu cerințe
educative speciale,

 Premiile Antidiscriminare, ediția III

 Premiile antidiscriminare pentru cadre didactice – Ediţia 5

 Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului - evenimente publice de conștientizare a 
neurodiversității

 Terapie psihologică de recuperare si consiliere socio-scolară pentru copii, părinți și cadre 
didactice

2020 
 ”Servicii de consiliere și formare a personalului non-didactic care lucrează cu copii cu nevoi

speciale” 

 Servicii de terapie individuală și de grup pentru copii și tinerii cu autism

 Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului - evenimente publice de conștientizare a 
neurodiversității



PROIECTELE NOASTRE

 Terapie psihologică de recuperare si consiliere socio-scolară pentru copii, părinți și cadre 
didactice

 Curs – Cum ne afectează pandemia – activități părinți/copii la domiciliu

 Ieșiri în natură cu beneficiarii, respectând starea de urgență

2021 
 Curs gratuit– Abordări validate științific în terapia copiilor diagnosticați cu tulburare din spectrul

autist și alte tulburări de dezvoltare pentru părinții, profesorii și terapeuții copiilor diagnosticați
cu autism.

 Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului – ”Diferit, nu inferior” – evenimente publice
de awareness

 Servicii de terapie individuală și de grup pentru copii și tinerii cu autism

 Terapie psihologică de recuperare si consiliere socio-scolară pentru copii, părinți și cadre 
didactice

 Târgul de Crăciun cu ornamente și dulciuri pregătite de beneficiarii Centrului Micul Prinț

2022

 Curs de formare TSA pentru părinți și însoțitori

 Terapie psihologică de recuperare si consiliere socio-scolară pentru copii, părinți și cadre 
didactice

 Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului – ”Diferit, nu inferior” – evenimente publice
de awareness

 Proiectul - Neurodiversitate și Creativitate – intersecții culturale” – Proiect finanțat de AFCN, în
parteneriat cu Centrul Cultural Municipal Bistrița, Spitalul Județean Bistrița, secția Psihiatrie

 Targul de Craciun Bistrița –produsele confecționate de copii si impreuna cu copiii.

 PREMIERĂ NAȚIONALĂ – SIMULATORUL DE AUTISM 3D - De multe ori noi, părinții și
terapeuții, ne întrebăm ”oare ce o fi în mintea lui”, ”oare de ce nu e atent la mine”, ”oare ce l-a 
deranjat”, ”de ce plânge”, ”de ce râde”, ”de ce îi place să își treacă degetele pe toate
balustradele” și multe alte întrebări fără răspuns.
Simulatorul de Autism, în premieră la Bistrița, îți arată lumea așa cum este ea experimentată
prin ochii unei persoane cu autism.







CONTACT
Asociația Autism Europa Bistrița

Centrul de Resurse și Referință în Autism „Micul Prinț“ 
B-dul Independenței nr. 79, Bistrița

Telefon: 0751.917.406
E-mail: autism.europa@gmail.com 

www.centruldeautism.ro
www.revistadeautism.ro


